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Mo¿liwoœci samolotu F-16
w zakresie rozpoznania powietrznego

W

ielozadaniowe samoloty F-16 (ró¿nych
wersji), przystosowane do wykonywania ró¿norodnych zadañ bojowych (walki
o przewagê w powietrzu w ramach dzia³añ defensywnych i ofensywnych, bezpoœredniego
wsparcia ogniowego w³asnych si³ l¹dowych,
prze³amywania systemu obrony powietrznej
przeciwnika, wspierania operacji si³ morskich)
mog¹ równoczeœnie realizowaæ zadania rozpoznania powietrznego. Z jakich elementów
sk³ada siê system rozpoznania samolotu F-16?
Jak wygl¹da misja rozpoznawcza? W jakim
stopniu po wprowadzeniu nowych samolotów
zmieni siê efektywnoœæ podsystemu rozpoznania naszych Si³ Powietrznych?
Podsystem
rozpoznania powietrznego
Si³ Powietrznych
Podsystem rozpoznania powietrznego Si³
Powietrznych jest znacz¹cym Ÿród³em informacji. Wykonuje zadania rozpoznawcze na
korzyœæ wojsk w³asnych (ró¿nych rodzajów
si³ zbrojnych) oraz si³ sojuszniczych. Rozpoznanie powietrzne odbywa siê nieprzerwanie
zarówno w okresie pokoju i narastania zagro¿enia, jak i podczas prowadzenia dzia³añ wojennych. Jest to najszybszy i najskuteczniejszy sposób zdobywania informacji o przeciwniku. Zadania rozpoznania powietrznego
zmieniaj¹ siê w zale¿noœci od zmian sytuacji
polityczno-militarnej. W czasie pokoju celem
rozpoznania jest pozyskanie, uzupe³nienie lub
potwierdzenie informacji zdobytych za pomoc¹ innych œrodków rozpoznania i wywiadu.
Wysi³ki rozpoznawcze polegaj¹ g³ównie na
zbieraniu informacji o terenie, potencjale eko68

nomicznym i militarnym oraz infrastrukturze
potencjalnego przeciwnika. Rozpoznanie
mo¿e byæ prowadzone równie¿ podczas udzielania pomocy s³u¿bom cywilnym w ramach
zwalczania klêsk ¿ywio³owych lub podczas
dzia³añ antyterrorystycznych.
W okresie nasilania siê kryzysu rozpoznanie bêdzie obejmowaæ zw³aszcza obszary
przygraniczne – w celu okreœlenia zamiaru
dzia³ania przeciwnika i zagro¿eñ dla wojsk
w³asnych oraz ustalenia obiektów przeznaczonych do zniszczenia. Zadania rozpoznania
najczêœciej wykonywane bêd¹ w ramach monitorowania sytuacji kryzysowej, izolowania
rejonu dzia³añ bojowych oraz ofensywnego
wspierania lotniczego operacji wojsk l¹dowych lub si³ morskich. Nale¿y podkreœliæ, ¿e
obok rozpoznania satelitarnego jedynie rozpoznanie powietrzne mo¿e dostarczyæ wiarygodnych danych umo¿liwiaj¹cych wykonanie
uderzeñ na wczeœniej okreœlone obiekty zarówno za pomoc¹ rakiet kierowanych, jak i lotnictwa u¿ywaj¹cego m.in. broni precyzyjnej.
Lotnictwo rozpoznawcze jest te¿ œrodkiem,
który umo¿liwia szybk¹ ocenê skutków uderzeñ i przekazanie informacji do stanowiska
dowodzenia odpowiedzialnego za planowanie
u¿ycia lotnictwa w czasie zbli¿onym do rzeczywistego.
W zwi¹zku ze zmian¹ strategii Sojuszu
Pó³nocnoatlantyckiego dopuszczaj¹c¹ udzia³
w operacjach pokojowych poza rejonem odpowiedzialnoœci NATO, lotnictwo rozpoznawcze mo¿e byæ wykorzystywane do nadzorowania przestrzegania porozumieñ miêdzynarodowych zawartych przez strony konfliktu,
monitorowania rejonów klêsk ¿ywio³owych
oraz obserwowania obszarów przygraniczKwiecieñ 2005

nych w celu wykrycia nielegalnego naruszania granic pañstwowych.
Obecnie zadania rozpoznania powietrznego (fotograficznego i radioelektronicznego)
wykonuj¹ samoloty Su-22. Wyniki rozpoznania opracowywane s¹ w laboratorium bazy
lotniczej przez specjalistów sekcji rozpoznawczej, jednak czas opracowania informacji
z rozpoznania odbiega od obowi¹zuj¹cego
w si³ach NATO. Niekompatybilnoœæ znajduj¹cego siê w naszych wojskach sprzêtu rozpoznania powietrznego oraz nieodpowiednie
procedury opracowywania i dystrybuowania
danych uniemo¿liwiaj¹ wykorzystanie rezultatów rozpoznania na potrzeby Sojuszu.
System rozpoznania powietrznego
samolotu F-16
System rozpoznania powietrznego samolotu F-16 powinien spe³niaæ nastêpuj¹ce wymogi:
! byæ wyposa¿ony w sensory umo¿liwiaj¹ce
prowadzenie rozpoznania zarówno w dzieñ,
jak i w nocy, w ró¿nych warunkach pogodowych,
! zapewniaæ transmitowanie danych do naziemnych oœrodków dowodzenia podczas
lotu,
! przekazywaæ dane o celach do samolotów
wykonuj¹cych ofensywne operacje powietrzne,
! przetwarzaæ dane w warunkach polowych,
! spe³niaæ wymogi standaryzacji w zakresie
wymiany danych.
W samolocie F-16 mog¹ byæ zamontowane nastêpuj¹ce urz¹dzenia dostarczaj¹ce informacji rozpoznawczych:
# zmodernizowana dopplerowska stacja radiolokacyjna AN/APG-68 (firmy WESTINGHOUSE) wyposa¿ona w cyfrowy procesor (o pamiêci operacyjnej 160 kB), który
umo¿liwia czêœciowe skanowanie fazowe
anteny, a wiêc jednoczesne œledzenie dziesiêciu ró¿nych celów powietrznych w szerokim zakresie k¹tów. Cyfrowa obróbka
sygna³u zapewnia du¿¹ odpornoœæ na zak³ócenia. Zastosowanie specjalnego zakrePrzegl¹d Si³ Powietrznych
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su pracy DTS (Digital Terrain System) pozwala na wykonanie dok³adnej cyfrowej
mapy terenu oraz œledzenie ma³owymiarowych obiektów naziemnych (stacjonarnych
i ruchomych),
stacja radiolokacyjna AN/APG-80 z tzw. anten¹ aktywn¹, utworzon¹ z wielu miniaturowych modu³ów nadawczo-odbiorczych
zapewniaj¹cych pe³n¹ elastycznoœæ sterowania zarówno kszta³tem, jak i kierunkiem
wi¹zki promieniowania,
urz¹dzenia obserwacji pracuj¹ce w podczerwieni, które umo¿liwiaj¹ poszukiwanie
obiektów, celowanie i prowadzenie ognia
w warunkach ograniczonej widzialnoœci
oraz w nocy,
zestaw kamer fotograficznych, które rejestruj¹ obraz na taœmie wideo. Obraz mo¿e
byæ przesy³any do terminali naziemnych po
przekszta³ceniu go w postaæ cyfrow¹,
podwieszany zasobnik TARS (Theater Airborne Reconnaisance System) – system
operacyjnego rozpoznania powietrznego
wyposa¿ony w kamery i czujniki optoelektroniczne, które tworz¹ obraz o wysokiej
rozdzielczoœci, oraz szerokopasmowy cyfrowy rejestrator obrazu. Mo¿liwe jest zamontowanie skanera termalnego lub kamery do wykonywania zdjêæ w podczerwieni,
zestaw celowniczy Pantera, który zawiera
telewizyjn¹ kamerê pracuj¹c¹ w paœmie
œwiat³a widzialnego, laser i uk³ad FLIR,
zasobnik MRP (Modular Reconnaissance
Pod) zawieraj¹cy szerokok¹tne kamery wideo, sensory optoelektroniczne, liniowy
skaner VIGIL pracuj¹cy w podczerwieni
oraz system transmitowania danych w czasie rzeczywistym,
zasobniki rozpoznania obrazowego systemu DB-110 (firmy GOODRICH). Ten
wielozadaniowy system taktycznego rozpoznania powietrznego pracuje w paœmie widzialnym i w podczerwieni. Wyposa¿ony
jest w ³¹cze do transmitowania danych
w czasie rzeczywistym, które umo¿liwia
wspó³pracê z naziemn¹ stacj¹ odbioru oraz
systemem kontroli lotu. Wszelkie mo¿liwoœci zasobnika zosta³y sprawdzone w warun69

kach bojowych (podobny system, u¿ytkowany przez Si³y Powietrzne Wielkiej Brytanii, przenoszony jest przez samoloty Tornado w zasobniku rozpoznania powietrznego Raptor),
# zasobniki z aparatur¹ SAR (Synthetic Aperture Radar), która umo¿liwia wykonywanie
bardzo dok³adnej mapy radiolokacyjnego
obrazu terenu.
Aby u³atwiæ wzrokowe rozpoznanie obiektów, zw³aszcza w warunkach ograniczonej
widocznoœci, w przedniej czêœci kad³uba samolotu mo¿na zainstalowaæ reflektor kierowany za pomoc¹ stacji radiolokacyjnej.
Etapy (fazy) misji rozpoznawczej
Cykl rozpoznania powietrznego sk³ada siê
z piêciu etapów:
" Stawianie zadañ – uwzglêdnia zapotrzebowania sk³adane przez kontrahentów
zgodnie z zawczasu okreœlonymi warunkami. Zapotrzebowanie na rozpoznanie powietrzne jest przesy³ane w postaci sformalizowanego dokumentu (Air Reconnaissance
Request) i –w zale¿noœci od pilnoœci zadania
rozpoznawczego – ma formê zapotrzebowania rutynowego lub natychmiastowego. Dysponent si³ i œrodków rozpoznania powietrzne-

Rys. 1. Etapy misji rozpoznawczej
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go okreœla sposób pozyskania informacji oraz
przekazuje zadania odpowiedniej jednostce
szczebla taktycznego (eskadry).
" Planowanie rozpoznania – obejmuje
ustalenie listy obiektów przeznaczonych do
rozpoznania i (lub) zniszczenia oraz zaplanowanie trasy lotu. Planowanie rozpoznania
obiektów oraz trasy lotu odbywa siê z wykorzystaniem stacji planowania zadañ rozpoznawczych.
W zale¿noœci od rodzaju, wielkoœci i po³o¿enia obiektu (grupy obiektów), który ma byæ
rozpoznany, zadanie rozpoznawcze mo¿na
realizowaæ jednym z podanych sposobów:
– rozpoznania punktowego – w wypadku rozpoznawania terenu o promieniu oko³o 100
metrów,
– rozpoznania wzd³u¿ linii – jeœli rozpoznawana jest np. linia komunikacyjna,
– przeszukiwania pasa terenu z okreœlonym
pokryciem czêœci centralnej i obu czêœci le¿¹cych wzd³u¿ linii centralnej,
– przeszukiwania okreœlonego obszaru, który mo¿e byæ podzielony na punkty, linie
i pasy.
Dane zawarte w za³¹czniku do rozkazu operacyjnego (ATO Annex Recce – Air Task Order) stanowi¹ wytyczne do planowania misji,
obliczenia czasu przelotu nad obiektem rozpoznania, okreœlenia konfiguracji aparatury
oraz sposobu zobrazowania danych.
" Wykonanie zadania rozpoznawczego –
nastêpuje w czasie lotu z odpowiednio dobranym profilem. Przyk³adowy profil lotu rozpoznawczego przedstawiony jest na rys. 2.
W³¹czanie sensorów odbywa siê automatycznie lub jest rêcznie sterowane przez pilota.
W zale¿noœci od realizowanego zadania konfiguracjê zasobników rozpoznawczych mo¿na zmieniaæ poprzez dobranie odpowiedniego rodzaju pracy sensorów i urz¹dzeñ rejestruj¹cych. Pok³adowy system sterowania sensorami pozwala na obserwowanie na monitorach w kabinie obrazu z kamer przesy³anego
w czasie rzeczywistym, na przegl¹danie materia³u obserwacyjnego nagranego na taœmê
magnetyczn¹, selekcjonowanie klatek obrazu
wideo i cyfrow¹ transmisjê tych¿e danych do
Kwiecieñ 2005

Rys. 2. Profil lotu na rozpoznanie powietrzne

Rys. 3. Obieg informacji rozpoznawczej

stacji naziemnych. Dane o rozpoznawanych
obiektach s¹ przekazywane do stanowisk naziemnych, gdzie mo¿liwe jest ich analizowanie, opisywanie i powielanie w czasie prawie
rzeczywistym. Schemat obiegu informacji rozpoznawczej ilustruje rys. 3. Przesy³anie danych z pok³adów samolotów rozpoznawczych
do oœrodków dowodzenia zapewnia w³aœciwe
Przegl¹d Si³ Powietrznych

wspó³dzia³anie samolotów grup uderzeniowych z ugrupowaniem wojsk l¹dowych oraz
z wysuniêtymi oficerami naprowadzania lotnictwa – FAC (Forward Air Controller).
" Przetwarzanie danych rozpoznawczych – polega na opracowaniu danych w formie umo¿liwiaj¹cej ich bezpoœrednie wykorzystanie przez zamawiaj¹cego, na dokonaniu
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analizy danych przez specjalistyczne organy
rozpoznawcze oraz porównaniu tych danych
z ju¿ znanymi danymi.
Program do obróbki danych umo¿liwia:
powiêkszenie obrazu, wyregulowanie kontrastu i ostroœci, zobrazowanie w skali szaroœci,
dokonanie pomiaru odleg³oœci i wysokoœci
oraz wykonanie zdjêæ w formacie stereo 3D.
" Dystrybucja informacji rozpoznawczej
– obejmuje przekazanie uzyskanych i przetworzonych danych do zainteresowanych organów oraz do centralnej bazy danych. Informacje mog¹ byæ przekazywane w postaci
meldunków ustnych, raportów pisemnych lub
materia³ów wizualnych. Czasami te formy stosuje siê jednoczeœnie.
Misja rozpoznawcza samolotu (grupy samolotów), realizowana na szczeblu eskadry,
sk³ada siê z czterech faz:
# Przygotowanie przedlotowe – obejmuje
przymocowanie zasobnika rozpoznawczego do samolotu oraz przygotowanie zasobnika do misji rozpoznawczej. Obiekty rozpoznania oraz trasê lotu wyznacza siê z wykorzystaniem stacji planowania zadañ rozpoznawczych. Zadanie to wykonuje jedna
osoba, która jest odpowiedzialna za wykonanie ca³ego zadania bojowego. Dane zawarte w za³¹czniku do rozkazu operacyjnego (czas przelotu nad obiektem rozpoznania, konfiguracja aparatury oraz sposób
zobrazowania danych) s¹ wprowadzone do
systemów nawigacyjnych samolotu. Potem
nastêpuje zamocowanie zasobnika rozpoznawczego – zasobnik podwozi siê na wózku i mocuje do belki podkad³ubowej samolotu z wykorzystaniem podnoœnika. W zamontowanym zasobniku instaluje siê dysk
zawieraj¹cy plan misji oraz modu³ pamiêci, na którym bêd¹ zapisywane dane roz-

#

poznawcze. Przygotowanie zasobnika polega równie¿ na dostarczeniu gor¹cego lub
zimnego powietrza (stosownie do przewidywanych warunków lotu) w celu utrzymania
wymaganej temperatury podczas lotu. Koñcow¹ czynnoœci¹ jest skontrolowanie sprawnoœci urz¹dzenia bezpoœrednio przed ko³owaniem samolotu na start. W tym samym
czasie przygotowuje siê do pracy laboratorium obróbki i interpretacji danych – polega
to na w³¹czeniu (zasileniu pr¹dem) urz¹dzeñ
oraz wprowadzeniu odpowiedniego programu, danych z planu misji i programu zapewniaj¹cego zobrazowanie danych.
Realizacja rozpoznania – odbywa siê
w czasie lotu z odpowiednio dobranym profilem (wysokoœæ i prêdkoœæ lotu, czas projekcji). W³¹czanie sensorów podczas lotu
odbywa siê automatycznie lub jest rêcznie
sterowane przez pilota. Przyk³adowe sposoby prowadzenia rozpoznania przedstawia
rys. 5. W zale¿noœci od warunków operacyjnych, wielkoœci rejonu rozpoznania,
warunków wykonywania lotu, wymogów
bezpieczeñstwa, warunków pogodowych
oraz wymagañ dotycz¹cych dok³adnoœci zobrazowania, mog¹ byæ zastosowane sensory optyczne, pracuj¹ce w paœmie podczerwonym, elektrooptyczne lub radarowe. Sensory rozpoznawcze zbieraj¹ dane o ka¿dym
wyznaczonym obiekcie i przekazuj¹ je do
naziemnych stanowisk dowodzenia Si³ Powietrznych lub innych rodzajów si³ zbrojnych w czasie prawie rzeczywistym. Do
transmitowania danych rozpoznawczych
z pok³adu samolotu F-16 do terminali naziemnych wykorzystuje siê urz¹dzenie IDM
(Improved Data Modem), dziêki czemu
mo¿liwe jest w³¹czenie danych, poprzez
Link 16, do taktycznego systemu wymiany

Rys. 4. Fazy misji rozpoznawczej samolotu
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Rys. 5. Sposoby prowadzenia rozpoznania
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informacji JTIDS (Joint Tactical Information Distribution System).
Obs³uga zasobnika rozpoznawczego po
powrocie do bazy – obejmuje wyjêcie modu³u pamiêci (na którym zosta³y zapisane
dane rozpoznawcze) i dysku z planem misji oraz sprawdzenie, czy nie ma zewnêtrznych uszkodzeñ zasobnika. Po wykonaniu
tych czynnoœci zasobnik jest przygotowany do kolejnej misji. W przypadku stwierdzenia uszkodzeñ zasobnik powinien byæ
sprawdzony przez BIT (Built In Test), a jeœli
zostanie wykryta powa¿niejsza niespraw-
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noœæ – musi byæ zdemontowany i przetransportowany do warsztatów specjalistycznych.
Pozyskanie i interpretacja danych z rozpoznania – dane rozpoznawcze s¹ przekazywane w czasie prawie rzeczywistym,
w sposób automatyczny, kana³ami informatycznymi transmisji danych obrazowych
CDL (Common Data Link) do naziemnych
(stacjonarnych lub mobilnych) stacji odbioru danych; tam s¹ zobrazowywane na terminalach, analizowane i interpretowane.
Mo¿liwe jest równie¿ odczytanie danych

Rys. 6. Schemat pozyskiwania i przetwarzania danych z rozpoznania powietrznego

Przegl¹d Si³ Powietrznych
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rozpoznawczych z modu³u pamiêci zasobnika bezpoœrednio po powrocie samolotu
do bazy. Specjalista analizy danych obs³uguje terminal, klasyfikuje dane otrzymane
kana³ami informatycznymi (lub odczytane
bezpoœrednio z modu³u pamiêci), wybiera
dane o wskazanych obiektach oraz poddaje je dalszej obróbce, zobrazowaniu i interpretacji. Schemat pozyskiwania i przetwarzania danych z rozpoznania powietrznego
przedstawia rys. 6. W zale¿noœci od uwarunkowañ czasowych kilku analityków
mo¿e równolegle opracowywaæ dane na
oddzielnych stanowiskach roboczych.
W naziemnych stacjach analizy i interpretacji informacji obrazowych mo¿na pracowaæ zarówno w trybie stacjonarnym, jak
i mobilnym, przy czym jakoœæ uzyskanych
materia³ów rozpoznawczych w obu przypadkach jest jednakowa.
Wp³yw wdro¿enia samolotu F-16
na efektywnoœæ
rozpoznania powietrznego
27 grudnia 2002 roku rozstrzygniêty zosta³
przetarg na nowy samolot bojowy dla polskiego lotnictwa wojskowego. Zgodnie z zawartym kontraktem pod koniec 2006 roku do
uzbrojenia lotnictwa Si³ Powietrznych wejd¹
pierwsze samoloty F-16. Przewiduje siê, ¿e
na pocz¹tku 2008 roku eskadry wyposa¿one
w samoloty F-16 osi¹gn¹ gotowoœæ bojow¹.
Oznacza to wyszkolenie pilotów umo¿liwiaj¹ce wykonywanie ró¿nego rodzaju zadañ
bojowych, przygotowanie personelu technicznego i zabezpieczaj¹cego do obs³ugiwania
lotów oraz wyposa¿enie samolotów w urz¹-

dzenia radioelektroniczne, tak¿e sensory rozpoznawcze. Na lotniskach bazowania samolotów F-16 powstanie niezbêdna infrastruktura, równie¿ laboratorium rozpoznania powietrznego. W strukturach bazy lotniczej bêdzie funkcjonowaæ zespó³ specjalistów rozpoznania powietrznego odpowiedzialny za
obs³ugê naziemnej czêœci systemu oraz zbieranie, analizowanie, interpretowanie, dystrybuowanie i archiwizowanie otrzymanych materia³ów rozpoznawczych.
Dane z rozpoznania powietrznego bêd¹
mog³y byæ przekazywane (w formie informacji bojowej) z pok³adu samolotu F-16 bezpoœrednio do samolotów grup uderzeniowych,
do oœrodka sk³adaj¹cego zapotrzebowanie na
informacjê (np. oœrodka koordynacji operacji
powietrznych korpusu si³ l¹dowych – Air
Operations Coordination Center), do dowódcy morskiej grupy zadaniowej (Noval Task
Group Commander) oraz do stacji odbioru
bazy lotniczej, gdzie bêd¹ przetwarzane, opracowywane i przesy³ane do centralnej bazy
danych rozpoznawczych. Opracowane i przetworzone informacje rozpoznawcze spe³niaæ
bêd¹ stawiane przez NATO wymogi interoperacyjnoœci oraz umo¿liwi¹ wymianê danych
niezbêdnych do planowania dzia³añ Si³ Powietrznych.
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The author attempts to foresee changes of efficiency of air surveillance subsystem
in the Polish Air Force due to planned purchase of F-16, and taking other steps that
influence form, quality and quantity of gathered, elaborated and transferred information.
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